
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى؛ وسائل   اإلرهابية الجماعات   تتخذ مة وفي وغاياتها، الفكرية أهدافها وبلوغ سياساتها، لتنفيذ شتَّ  تلك مقدِّ

، الوسائل  والجماعات، األفراد اختطاف   سواء   لديها، رهائن   واحتجازهم األبرياء لخطف إضافة   والتخريب، العنف 

قلق. نحو على األخيرة سنواتال في اإلرهابية العمليات من النوع   هذا ازداد وقد  حرام بوكو جماعة   وتأتي م 

ا التنظيمات طليعة في نيجيريا في اإلرهابية    االختطاف عمليات   شهدت فقد اإلرهابية؛ الجرائم لتلك ارتكاب 

ا المدارس في ا ارتفاع  ا لتشمل   م؛2020 عام في كبير  ن  ، وواليات   مد  ها وقع شمالية  ت   األطفال آالف   ضحيَّ

ا الثالثة المرتبة في نيجيريا دولة   جعل مما نساء،وال فق   العالمي، اإلرهاب تصنيف في عالميًّ  اإلرهاب مؤشر و 
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ط  وآثارها البعيدة، وأهدافها حرام، بوكو لجماعة الجماعي الخطف عمليات واقع على الضوء   المقال   هذا يسلِّ

لطات سياسات عن فضل   المجتمعية،  .العمليات تلك مع التعامل في النيجيرية السُّ

 الجماعي والخطف حرام بوكو

دة، فكرية عقيدة من حرام بوكو جماعة   تنطلق  واتخذت الدينية، للنصوص قراءتها في ومتطرفة متشدِّ

حة العنيفة المواجهة   ا، الوطنية الدولة مع المسلَّ كها في يوافقها ال من جميع ومع منهج  سل   وال الفكري، م 

ما لها بعد سيَّ حة جماعة إلى مدني طابع ذات اجتماعية دعوية جماعة من تحوُّ  أشعلت حين م،2004 عام مسلَّ

 . األمن عناصر مع للمواجهات األولى الشرارة  

قة   تكن ولم ق من الجماعي الخطف عملياِت  تشهد نيجيريا شمال ِمنط  ا، إال إرهابي منطل   عام داثأح بعد أخير 

ي   التي م2009 فِّ سها ومنهم حرام، بوكو قادة   فيها ص   مع المتعاطفين من ومجموعة   يوسف، محمد مؤسِّ

ال خطف عمليات   كانت وإن المنطقة، في الجماعة  البلد، بشرقي النيجر دلتا منطقة في شائعة   األجانب العمَّ

حة وجماعات عصابات أيدي على لية؛ مسلَّ  . السياسية للمساومة المركزية مةالحكو على للضغط قب 

 :يأتي فيما الجماعي الخطف عمليات من البعيدة، حرام بوكو أهداف تلخيص   ويمكن

: يتها إلظهار وتهديدهم؛ المواطنين وإخافة العام، الرأي إثارة   أوال   للتعليم الرافضة عقيدتها تنفيذ في جدِّ

لماني، الغربي ي الع   .الغربية النظامية مدارسال على الشباب إلقبال والتصدِّ

ا: ات عناصر من واالنتقام الثأر   ثاني  لطات لدى قادتها من عدد   احتجاز بسبب األمن؛ قوَّ  .السُّ

 العربية للبحوث النيجيري المركز مدير

 محمد الباقي عبد الخضر د.

 االقتصادية األبعاد بين - األطفال اختطاف

 أنموذًجا حرام بوكو السياسية واألبعاد



 

 

ا: فين واستخدام المقايضة   ثالث  ل، عمليات في المختط  لطات؛ مع التفاوضي موقعها وتعزيز التباد   لتكون   السُّ

 .قوية ضغط ورقة

ا: د مقاتلين بتجنيد صفوفها لدعم سريع؛ يمادِّ  مورد   توفير   رابع   .جد 

ا: ة إحداث   خامس  لطات السياسي القرار صانع على ضاغطة عام رأي قضيَّ  وال العواطف، وإثارة الحاكمة، والسُّ

ما فون يكون عندما سيَّ  الضغط وفي الجماعة، أنشطة في كبيرة أهمية   فلألطفال نساء، أو أطفاال   المختط 

ت وقد عواطف. من ثيرونهي   لما الحكومة، على دة جماعات   حذ  ذو   أخرى متشدِّ  من وجعلت حرام، بوكو ح 

 .رابحة تجارة   االختطاف

ا: له مما المختلفة عملياتها تمويل   سادس  دفع التي الِفدى أموال من تحصِّ راح إلطلق ت  فين س   .المختط 

ا: ا؛ الجماعة فكر ترويج   سابع  ا،ع الشهرة من مزيد لتحقيق إعلميًّ ها وليبقى الميًّ ا اسم   اإلعلم، وسائل في ذائع 

ق مما انية دعاية   لها يحقِّ  .مجَّ

  للخطف التاريخية المراحل

ت ة، بأطوار اإلرهابية حرام بوكو جماعة لدى والجماعي الفردي الخطف عمليات   مرَّ  لطبيعة خضعت عدَّ

لقاتها، ت ع  غ  ر واصطب   :زهاأبر من وكان اإلرهابية، أنشطتها بتطوُّ

طوة القوة وتأكيد الوجود، إلثبات الخطف مرحلة   .1  عملياِت  تتخذ الجماعة   وكانت العسكرية، والسَّ

ا الخطف  .األفراد تنفيذ من كانت العمليات تلك ومعظم   لها، مقصد 

 والجيش، األمن رجال بخطف فيها العمليات   وتختصُّ  الموقف، وتعزيز التوازن، إلحداث الخطف مرحلة   .2

ت أن بعد المثال: سبيل على المناظرة. الفئات خطف أو الميدانيين، ادةوالق  النيجيرية الحكومة   فرض 

 من حرام بوكو ضاعفت ويوبي، بورنو بمحافظتي أداماوا في م2013 مايو في الطوارئ حالة

فة، المجموعات استهداف ما وال المستضع  ان والطالبات واألطفال النساءِ  سيَّ  فية.الري المناطق وسكَّ

ر  النيجيرية؛ األمن قوات عناصر عائلت من سينتقمون مقاتليه أن الجماعة، زعيم   شيكاو بكر أبو وحذَّ

 . وأطفالهم جماعته من أفراد   زوجات اعتقلت ألنها

د، التوظيف مرحلة   .3 فين الستخدام الجماعي؛ الخطف على وتعتمد المتعدِّ  مختلفة مجاالت في المختط 

د، ينالمقاتل تجنيد مثل:  اآلخر، الطرف على والضغط التعاطف، وكسب الِفدى، أموال وجلب الجد 

 .إعلمية دعايات وتحقيق

  الخطف عمليات أشهر

ا نيجيريا شهدت  والتجارية واإلجرامية السياسية المختلفة؛ وبدوافعها بأنواعها، الخطف عمليات من كثير 

دُّ  حرام بوكو جماعة أن غير واالجتماعية، ع  و من ت  ذت التي اإلرهابية الجماعات لىأ   الجماعي الخطف عمليات نفَّ

فة الفئات من األفراد خطف بعمليات القيام   لها سبق وقد بحتة، فكرية إرهابية ألغراض  مراحل   على المستضع 

عة،  في الخطف عملياِت  اعتمدت أن وبعد م.2013 عام قبل عمليات أربع تتجاوز لم كانت وإن متقطِّ

ذت إنها حتى وازداد األمر   تفاقم إلرهابية،ا إستراتيجيتها  .أشهر ثلثة من أقلَّ  في اختطاف عمليات أربع نفَّ



 

 

 : العمليات أبرز   يأتي وفيما

   ْكنة   من جماعي اختطاف   وهي باما: اختطاف عملية  شهر في بورنو، بوالية باما في للشرطة عسكرية ث 

 .نساء 4و أطفال 8 استهدفت م،2013 مايو

   االختطاف حوادث أكثر هي شيبوك: طافاخت عملية ،  واستهدفت م،2014 أبريل في وقعت شهرة 

 . مفقودات منهنَّ  مئة نحو   يزال وال بورنو، بوالية شيبوك في الثانوية المدرسة من فتاة   276

   دابتشي في حكومية بمدرسة الداخلي القسم من فتاة   111 استهدفت دابتشي: اختطاف عملية 

 . م2018 فبراير من عشر التاسع في شيبوك، من كم 300 نحو بعد على يوبي، بوالية

   حون استهدف م،2020 ديسمبر من العشرين في كانكارا: اختطاف عملية  كانكارا في مدرسة   مسلَّ

مالية كاتسينا بوالية ا، 350 من يقرب ما واختطفوا بخاري، الرئيس رأس مسقط   وهي الغربية، الشَّ  صبيًّ

 .تحريرهم في ناألم قوات   نجحت ثم

   من حلقة أحدث في كانكارا، اختطاف عملية على أشهر ثلثة من أقلَّ  بعد كاجارا: اختطاف عملية 

حة جماعة   اختطفت م،2021 فبراير 17 في للمدارس، الجماعية الخطف عمليات  اقتحمت مسلَّ

ا، 27 النيجر، بوالية كاجارا منطقة في الثانوية الحكومية العلوم مدرسة    12و موظفين، وثلثة طالب 

ا  .فرد 

فت رة   الجماعي الخطف عمليات   وخلَّ ا المتكرِّ ما وال االجتماعية، النشاطات مجمل على واضحة سلبية آثار   سيَّ

مين واضطرار الدراسة، وتعليق المدارس، بإغلق التعليمية؛ ب المعلِّ ي إلى واألطفال والطلَّ  التعليم عن التخلِّ

م. مات  ال أسفرت وقد والتعلُّ م، 600 من أكثر مقتل عن المدارس على العنيفة هج  م ألف 19 وفرار معلِّ  معلِّ

ا ض القتل، من خوف   .وأداماوا ويوبي، بورنو، مثل: واليات في االختطاف أو باالستهداف للتهديد آخرون وتعرَّ

 الطالبات اختطاف

ا تشيبوك قرية تلميذات اختطاف عملية   صارت علم  ا م  ة اإلرهابية؛ حرام بوكو جماعة مسيرة في بارز   أسباب لعدَّ

ها: ولية، المجتمعية آثارها أبرز  دة ملبساتها وكثرة والدَّ  . المعقَّ

حة مجموعة   هاجمت م،2014 أبريل شهر من 14 ليلة ففي  ويةالثان المدرسة   حرام بوكو عناصر من مسلَّ

حون اقتحم بنيجيريا. تشيبوك في للبنات الحكومية ا واختطفوا الحرس. على النار وأطلقوا المدرسة   المسلَّ  عدد 

ا ل شاحنات، في الطالبات من كبير  حتم  ت أنها ي  حرقت العملية أثناء وفي سامبسيا. غابة إلى اتجه  ة أ   منازل   عدَّ

ا تشيبوك في  . أيض 

 المدارس كلُّ  كانت بل الرديء؛ األمني الوضع بسبب الهجوم؛ قبل أسابيع   ألربعة مغلقة   المدرسة كانت

مات بسبب مارس منتصف منذ مغلقة   بورنو منطقة في الثانوية  فتحها قرار أنَّ  غير المرعبة. حرام بوكو هج 

خذ ى مدارس   من للطالبات للسماح اتُّ  والرياضيات، كالفيزياء العلمية الموادِّ  في النهائي االختبار بأداء شتَّ

نت ثم المدرسة. من طالبة 276 اختطاف في حرام بوكو ونجحت  في الفرار من الطالبات هؤالء من 57 تمكَّ

 . للحادثة التالية القليلة األشهر



 

 

طفت نفسه العام من مايو شهر من السادس وفي خريات فتيات 8 اخت   نيجيريا، شرقيِّ  شمال وارابا قرية من أ 

تها رامح بوكو جماعة   وأعلنت ب االختطاف. عمليات عن مسؤوليَّ ت بيانات وبحس   فإن االختبارات إدارة ِسِجلَّ

ي العدد هو طالبة 530 لت للطالبات الكلِّ  اختبارات لتأدية بالمدينة؛ المحيطة القرى مختِلف من المسجِّ

 18و 16 بين الطالبات أعمار وكانت بدقة، معروف غير   الهجوم وقت   الحاضرات عدد أن إال الثانوية. الشهادة

ا، نا ما كلُّ  هذا المدرسية. سنواتهم آخر في عام   حدوثها، وقت العملية هذه عن شحيحة معلومات   من بلغ 

 .متباينة متضاربة أخرى معلومات عن فضل  

 بكر أبو حرام بوكو قائد   ظهر م،2014 مايو 12 في االختطاف، عملية من شهر نحو بعد االختطاف: بعد ما

ر مقطع في شيكاو، فات التلميذات إلعادة الجماعة استعداد   فيه يعرض مصوَّ ، إلى المختط   مقابل أهاليهنَّ

لطات إفراج لين الحركة عناصر عن النيجيرية السُّ  130 نحو المقطع في وظهرت النيجيرية. الحكومة لدى المعتق 

 اعتنقن   قد التلميذاِت  أن ىإل المقطع، في حديثه معرض في شيكاو وأشار الفاتحة، سورة يقرأن   فتاة

 . اإلسلم

ت وقد  مايو 22 وفي النيجيري. الداخلية وزير   أعلنه رسمي بيان في الجماعة، عرض   النيجيرية الحكومة   رفض 

م مو نظَّ  المدارس حول أسوار وبناء الفتيات بعودة مطالبين البلد، أنحاء في مظاهرات   النيجيرية المدارس معلِّ

ن الجيش أن النجيري الجيش أركان رئيس   أعلن مايو 27 وفي المكشوفة. ه الفتيات، موقع تحديد من تمكَّ  لكنَّ

ا عنه، الكشف   يستطيع ال ث  ين متحدِّ ، بكلِّ  نعمل إننا» للدفاع: الدائم المقرِّ  أمام للتظاهر جاؤوا لمحتجِّ  ِجدٍّ

علن مايو 28 وفي «.الفتيات وسنعيد فات من فتيات أربع فرار   أ  ب ،المختط   فإن المتاحة المعلومات وبحس 

رات الطالبات عدد إجماليَّ   .276 أصل من تلميذة 163 هو المحرَّ

ولي التفاعل  الخطف مع الدَّ

ا الحادث   هذا استقطب ا اهتمام  ولي؛ الصعيد على ملحوظ  ت إذ الدَّ ة عرض  ولية وجهات دول عدَّ  كبرى د 

فا عن البحث في النيجيرية الحكومة مساعدة ، تالمختط  دات   شاركت وقد وتحريرهنَّ ح   البحث، في أمريكية و 

. تطالب االجتماعي التواصل شبكات على حملة   وانطلقت مت بتحريرهنَّ ا المتحدة المملكة وقدَّ  من فريق 

ولية التنمية في والمستشارين الخبراء  المتحدة الواليات   وأرسلت أخرى، ومؤسسات الخارجية لِوزارة التابعة الدَّ

ا ث الرهائن. على التفاوض وخبراء الشرطة ورجال العسكريين من فريق   المتحدة لألمم الخاصُّ  الموفد وتحدَّ

رضة   األكثر المدارس بتحديد النيجيرية؛ المدارس أمن لتعزيز مشروع عن براون، غوردن التربية لشؤون  للخطر، ع 

ية المجتمعات وإشراك ب المحلِّ مات كرارت منع في أنفِسهم واألطفال والطلَّ  الرئيس   وأبدى المشابهة. الهج 

 جرائم   يناقش اإلفريقية للدول أمني اجتماع الستضافة بلده استعداد   أوالند، فرانسوا آنذاك، الفرنسي

قد حرام، بوكو جماعة  لنيجيريا الصين مشاركة   تشيانغ، كه لي الصيني الدولة مجلس رئيس   وأعلن بعد. فيما ع 

 . االستخبارات ووكاالت الصناعية، األقمار بواسطة مفيدة اتيةاستخبار معلومات بتقديم

 الِفدى ودفع االختطاف

 قد العملية   أن ترى التي العام، السلوك في الشكِّ  نظرية تأكيد على الجماعي الخطف قصص تكرار   ينطوي

لت د يات،العمل هذه في االقتصادي الجانب عن النظرية   وتكشف األطراف. بعض عند ِحرفة إلى تحوَّ  أن وتؤكِّ

ا، الفقراء من بل فحسب؛ المشهورين أو األغنياء من ليسوا الضحايا هم أيض  فين، أكثر هم ولعلَّ  وال المستهد 



 

 

ما عون الذين المدارس أطفاِل  سيَّ  عصابات من الجناة   يكون ما وعادة   الداخلية. المدارس في كبيرة بأعداد يتجمَّ

اع ومن إرهابية، طَّ ونيس الذين الطرق ق  ر سهولة إلى إضافة الشرطة، جهاز ضعف   تغلُّ  . البلد في األسلحة تواف 

ة وهناك ع عوامل   عدَّ ل الخاطفين تشجِّ  اليأس حالة وانتشار والبطالة، الفقر رأسها: وعلى العمليات، لهم وتسهِّ

ا هناك ولكنَّ  المساواة، وعدم سهم أخرى أمور   غير الواسعة المساحات مثل: االختطاف صناعة ازدهار في ت 

ات األسلحة، وِحيازة العصابات، إنشاء وسهولة الدولة، لسيطرة الخاضعة مة. االتصال وِتقنيَّ  شكَّ  وال المتقدِّ

ية   أن في ي وأساسيان ضروريان الحزم مع والعزم الدولة ِجدِّ  . المشكلت لهذه للتصدِّ

 الحكوميون المسؤولون يستنكره مما اوهذ االختطاف، صناعة نموِّ  في لألسف، الفدية، أموال   أسهمت وقد

؛  عن يقلُّ  ال ما على حصلوا الخاطفين أن مورجين( بي )إس النيجيرية االستخبارات لشركة تقرير   كشف إذ عادة 

 .م2020 ومارس م2011 يونيو بين أمريكي دوالر مليون 18

 الجماعي واالختطاف الحكومة

 من العديد حرام بوكو حركة انتهجته الذي الجماعي تطافاالخ أسلوب مواجهة في النيجيرية الحكومة اتخذت

 :ومنها واإلجراءات السياسات

 عملية بشنِّ  وأمر العنف، أعمال ازدياد مع الجيش قادة   بخاري الرئيس   استبدل العسكريين: القادة تغيير   -

رابة اآلمنة العودة بعد النطاق واسعة عسكرية فات، فتاة 300 لق   في ياتالعمل أحدث   وهي مختط 

 .المستمرِّ  االختطاف سلسلة

ح مشتركة: عمليات إطلق   -  إعادة   النيجيرية للحكومة األساسي والهدف   األولوية بأن بخاري الرئيس   صرَّ

 مع التعامل في سياساتها مراجعة إلى الواليات حكوماِت  ودعا وسالمين، أحياء   المدارس رهائن جميع

اع طَّ  . الفتيات إلنقاذ مشتركة   عمليات   لجيشوا الشرطة قوات   وبدأت الطرق، ق 

ت التي ، )Girls Our Back Bring(#بناتنا إعادة حملة إطلق   - ِظي   التواصل وسائل في كبير بدعم   ح 

دة دعم   ذلك ومن االجتماعي، ت أوباما، ميشيل آنذاك المتحدة للواليات األولى السيِّ  الحملة   هذه ودع 

ا بأمان عودتهنَّ  إلى  .  سريع 

ت اآلمنة: المدرسة درة  مبا - طلق   المدارس في األمن لتعزيز تشيبوك؛ فتيات اختطاف بعد المبادرة   هذه أ 

قة دت مكشوفة. مدرسة كلِّ  حول سياج ببناء وذلك لنيجيريا، الشرقية الشمالية بالِمنط   الحكومة   وتعهَّ

ته لمشروع أمريكي دوالر مليون 14 عن يقلُّ  ال بما  مبعوِث  براون جوردون من بدعم سنوات، ثلث مدَّ

 من عدد   بناء إلى إضافة   السابق، البريطاني الوزراء ورئيس العالمي، بالتعليم الخاصِّ  المتحدة األمم

ا، للتعليم المدارس ت  ط ذلك ضمن مؤقَّ  .المخطَّ

ت - ولي اإلعلن   نيجيريا أقرَّ  في التعليم حماية التزام   ذلك: ومن م،2015 مارس في اآلمنة للمدارس الدَّ

حة. النزاعات د م،2019 عام اإلعلن   بخاري الرئيس   وأقرَّ  المسلَّ ذ الحكومة بأن وتعهَّ نفِّ فق   اإلعلن ست   و 

مات لمنع والسياسات البرامج بضمان وستلتزم القانون، ت، إن عليها والردِّ  المدارس، على الهج   وقع 

ذي إفلت ومكافحة مات هذه منفِّ لت العقاب. من الهج   المانحة والجهات   النيجيرية لحكومة  ا وتكفَّ

ة ف بدفع الخاصَّ ل   .التعليم من األقلِّ  على سنوات ستِّ  ك 



 

 

صت - لطات خصَّ ية السُّ ية   مساعدات   االتحادية والحكومة المحلِّ نَّ  طالبة   57 لنحو مادِّ  اإلفلت من تمكَّ

ها حرام، بوكو جماعة من ولية وكاالت من بعض  يات الضحايا أن دويب ولكن أجنبية. وحكومات د  خر   األ 

ضن   اللتي ا تعرَّ ِفدن   لم حرام، بوكو إرهابيي يد على االنتهاك إلى أيض   .األموال هذه من يست 

عية؛ وطنية مبادرات إطلق   - ات تطوُّ  المباشر الحوار لمشروع واجتماعية، وسياسية دينية لشخصيَّ

لمي، والتفاوض نات بين السِّ فين لتحرير العسكرية الِخيارات دون للحيلولة المجتمع؛ مكوِّ  .المختط 

  ختاًما

فق في يبدو ال يها الخطف عمليات أن المنظور القريب األ   الجهود لكنَّ  ستتوقف، والجماعي الفردي بِشقَّ

ما وال الحكومية مة واألمنية العسكرية العملياِت  سيَّ حك  ل قد الـم   من وتحدُّ  اإلرهابية، العمليات عدد من تقلِّ

رات ت وقد سبق. ما ِغرار على جماعي، خطف عمليات تنفيذ على اإلرهابية الجماعات قد  خذ   من مجموعة   اتُّ

س تزال وال المجال، هذا في والترتيبات اإلجراءات در   . األخرى الِخيارات من كثير   ت 

ا انطلقت التي الوطنية للمبادرات الحميدة المساعي جهود إن قة من أكثر   في أخير   البلد، ليشما في ِمنط 

ؤتي وبدأت مفيدة، أنها اآلن حتى يبدو ها ت  ل  ك  طء، ولو أ  نات األهالي ترحيب أن غير   بب   المدني المجتمع ومكوِّ

ر   بها المختلفة دوى على حسن   مؤشِّ دة الجماعات   شكٍّ  بل ومنها األطراف، جميع بين وساطتها ج   المتشدِّ

 واإلرهابية.


